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چکيده
رویکرد ناب ،یک سیستم مبتنی بر احترام به افراد و بهبود مستمر فرآیندها است که از طریق روش علمیی بیرای تمیامی
ذینفعان ضمن حذف اتالفهای کاری ،نوسانات و امور غیرعقالنی ،ارزشآفرینی مینماید .هدف اصلی این پژوهش ارائه
مدل مفهومی برای بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اسیا

الاامیات سیازمان نیاب

است .این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجامشده است .به همین منظور تعیداد  81نفیر از خبرایان و متصیییین
دانشگاهی و اجرایی مطلع نسبت به بازمهندسی فرآیندهای آموزشی در دانشگاه و رویکرد نیاب بیهصیورت هدفمنید و بیا
راهبرد نمونهایری نظری انتصاب و بهصورت نیمه ساختاریافته مورد میاحبه قرار ارفتند .برای تحلیل دادههیا از تکنییک
تحلیل مضمون (تم) استفاده شد .برای اطمینان از روایی پژوهش ،از بررسی توسط اعضاء و روش چندسویهنگیری منیابع
دادهها و برای محاسبه پایایی کداذاریهای انجامشده ،از روشهای پایایی بیاز آزمیون و پاییایی توافیق درون موضیوعی
استفاده اردید .پس از پیادهسازی محتوای میاحبهها و تحلیل مقدماتی آنها ،مفاهیم اولیه شناسایی و بهمنظور دستیابی بیه
مقولههای اصلی کدهای مشابه در طبقههایی خاص قرار ارفتند .درنهایت برای هر یک از طبقات عنوانی کیه دربرایرنیده
کل کدهای آن طبقه باشد ،انتصاب اردید .درنتیجه این مطالعه ،تعداد هفیت ( )7فرآینید اصیلی و تعیداد چهیلوسیه ()34
زیرفرآیند آموزشی در دانشگاه با تعیین اولویت برای بازمهندسی با رویکرد سازمانی ناب مورد شناسایی قیرار ارفیت .بیه
اعتقاد خبراان ،بازمهندسی فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی شناساییشده مبتنی بر رویکرد سازمانی ناب موجی
کیفیت ستاندههای دانشگاه از طریق بهبود مستمر فرآیندها و رضایت ذینفعان دانشگاه میشود.

واژگان کليدی :بازمهندسی ،فرآیند ،فرآیندهای آموزشی دانشگاه ،کس وکار ،رویکرد ناب
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مقدمه
در چند دهه اذشته رویکرد ناب 8بهعنوان یک روش بهینهسیازی و بهبیود مسیتمر 2فرآینیدهای
سازمانی شناخته شده است که در صورت استقرار موفقیتآمیا آن ،توسعه پایدار سازمانها از طریق
بهبود مستمر فرآیندها و رضایت مشتریان فراهم میشیود .نیابسیازی فرآینیدها بیه معنیای ایجیاد
ارزش 4بیشیییتر بیییرای ذینفعیییان بیییا منیییابع کمتیییر ،3همیییراه بیییا کیییاهش اتیییالف

5

اسیییت.

( )Radnor and Bucci, 2011فن بازمهندسی فرآیندها 6نتیجه برخواسیته از مطالعیات و اییدههیای
مایکل همر 7است .طبق این روش استفاده از اباارها و روشهای تکامیلیافتیه و ترکیی
فناوری توانمند ضمن ایجاد یک ترکی

آنهیا بیا

انفجاری قوی برای خلق داراونیهای شیدید در سیازمان

منجر به ارضای نیاز مشتریان خواهد شد )Gleick, 1987( .فلسفه اصلی بازمهندسی فرآیندها تمرکا
بر فرآیندهای اصلی سازمان است .در بازمهندسی فرآیندها اعتقاد بر این است که برای دستیابی بیه
نیازهای امروزی در آموزش عالی هم چون کیفیت برتر ،خدمات مؤثرتر ،انعطیافپیذیری و هاینیه
پایین باید فرآیندها ساده و اصالح شوند براین اسا  ،در این رویکرد هدف ،دسیتیابی بیه جهیش
شگفتانگیا و چشمایر بوده و بر حذف جامع اتالف منابع در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
پافشاری میشود )Kazoo, 1995( .بنابراین ،برای بازمهندسی فرآیندهای آموزشی با رویکرد ناب در
دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی میتوان اتالفهایی مانند ،اشتباهات قابل اصالح ،ارائیه میوارد و
آموزشهای بدون متقاضی ،ستانده مازاد ،مراحل اضافی فرآیند ،جابیهجیایی منیابع انسیانی اضیافی،
حملونقل اضافی ،توقف و انتظار بدون مورد به دلیل عدم توازن بین باالی جریان 1و پایین جرییان

1

و خییدماتی کییه موردنیییاز میییرفکننییده و مشییتریان اصییلی دانشییگاه نیسییتد را برشییمرد.
()Balzer et al, 2016
برایناسا  ،امروزه بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات آمیوزش عیالی بیا مسیئله ارائیه خیدمات
آموزشی باکیفیت مناس

مواجه هستند .رشد روزافاون مؤسسات آمیوزش عیالی ،ارتقیاء ظرفییت
1. Lean approach
2. Continuous optimization and improvement
3. Create value
4 .Efficiency
5. Waste reduction
6. Business Process Reengineering
7. Michael Hammer
8. Up stream
9. Down stream
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پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی ،توسعه کمی دانشگاهها بدون توجه به توسیعه کیفیی،
کمتر شدن جمعیت در سنین ورود به دانشگاه ،فراهم شدن امکان تحییل از راه دور بهطور استرده،
امکان ادامه تحییل در کشورهای دور و نادیک در رشته دلصواه و با شیرایط سیهلتیر و دریافیت
مدرک معتبر و مهمتر از همه عدم جذب دانشآموختگان بسیاری از رشتههیا در بیازار کیار کشیور
باعث بروز مشکل در سیستم آموزش عالی شده استد بنابراین فرآیندهای دانشگاه باید بیه نحیوی
متحول و بازمهندسی شوند کیه خیدمات دانشیگاهی قیادر بیه پاسیصگویی سیریع و بییوقفیه بیه
درخواستهای تمامی ذینفعان باشد .بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه بر اسا

الاامات ناب ،ضمن

توانمندسازی دانشجویان با ارائه خدمات ارزشآفرین به دنبال ایجاد محیط کار پرتحرکی است کیه
افراد با اعتمادبهنفس و نوآوری در جستجوی کمال 8باشند.
بااینحال ،امروزه کمتوجهی به نیاز متقاضیان ،افت کیفیت ستاندهها ،فقدان مدیریت عملکرد کارآ
و بهبود مستمر در سیستمهای دانشگاهی ،ناتوانی در شناسایی و انتقال یک اقدام بهموقع ،2مناس
و مؤثر و اقدامهای غیرضروری و وجود اتالفهای زیاد در فرآیندهای آموزشی دانشگاه ،درک و
تیور ناصحیح از فرآیندهای دانشگاهی و عدم توسعه صحیح آن ،تغییرات ایجادشده در نیاز و
انتظارات متقاضیان دانشگاه و تغییرات فناورانه در این زمینه ،تغییرات اعمالشده در فرآیندهای
دانشگاهی دراذر زمان ،پیچیدای و نبود شفافیت در فرآیندها ،باال رفتن هاینهها ،کمبود منابع و
کاهش بودجههای دولتی ،افت کارایی و اثربصشی ،4ساختار غیر منعطف ،دستوری و مشتریمحور
نبودن آن ،پیامدهای غیرقابل سنجش و دیگر مسائلی که همچنان مسئله آموزش عالی را بهصورت
عام و فرآیندهای آموزشی دانشگاهها و مراکا آموزش عالی را بهطور خاص با چالش مواجه کرده
استد از مسائل عمده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قلمداد

میشوند(chierenbeck , et al, .

)2013

همچنین شواهد تجربی ،بالار 3و امیلیانی ،)2888( 5جونا و ووماک ،)8118( 6کام و مثیال

7

( ،)2885فرانسیس ،)2883( 1بالار و براک ،)2885( 8رابینسون 2و یورکستون )2883( 4و دومن

3

1. Perfect
2. Just in time
3. Efficiency and effectiveness
4. Balzer
5. Emiliani
6. Jones & Womack
7. Comm and Mathaisel
8. Francis
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( )2888نشان میدهد ،در حال حاضر موارد اضافی و اتالفهای غیر ارزشآفرین بسیاری در
فرآیندهای آموزش عالی بهویژه فرآیندهای آموزشی دانشگاه وجود داشته و بر این نکته اذعان
دارند که مانند سایر صنایع تولیدی و خدماتی بهمنظور خلق ارزش برای مشتریان نهایی دانشگاه،
رویکرد ناب از طریق بازمهندسی فرآیندها در آموزش عالی و دانشگاه ضمن کارآ نمودن منابع
دانشگاهی ،قادر به حل بصش بارای از مسائل پیشافته است.
بنابراین ،برای بهبود کلی عملکرد دانشگاه و کارآ نمودن منابع ،حذف اتالفها و نوسانات
موجود ،بهبود مستمر و  ...میتوان از روش بازمهندسی فرآیندها با رویکرد الاامات سازمانی ناب
مدد ارفت .بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه با رویکرد سازمانی ناب در راستای دستیابی به
بهرهوری و مایت رقابتی تمرکا دارد .برایناسا  ،منظور از بازمهندسی فرآیندهای آموزشی با
رویکرد سازمان ناب در دانشگاه ،سادهسازی روشهای انجام فعالیتها بهمنظور افاایش رضایت
افرادی که به آنها خدمات ارائه میاردد ،نظیر اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان ،کارکنان،
پشتیبانیکننداان مالی و کاهش معنیدار هاینهها است.
پژوهش حاضر درصدد است مسئله اتالف و ضایعات فرآیندهای آموزشی دانشگاه و مؤسسات
آموزش عالی را شناسایی و با ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه بر اسا

الاامات

سازمان ناب و کاربست آن بهعنوان یک روش بهبود مستمر و بهینهسازی ،موج

تسهیل

فرآیندهای آموزشی در دانشگاه عالی دفاع ملی شودد بنابراین ،بازمهندسی با داراونسازی و
طراحی جدید ،تغییر ذهنیت ،فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و محوری نمودن آن و با
تغییراتی که در دانشگاه هدف مطالعه به وجود میآورد ،فعالیتهایی که در آن ارزش به وجود
نمیآورند را با فرآیندهای جدید جایگاین میکند .در آن صورت ،انرژی دانشگاه بر کارهای واقعی
و ارزشآفرین متمرکا میشود که ارتقاء بهرهوری را با افاایش سرعت ،ارتقاء کیفیت ،بهبود
خدمات و کاهش قیمت تمامشده به دنبال خواهد داشتد بنابراین ،وجود فرآیندهای بیاثر و غیر
پایا ،کارا نبودن ستاندهها متناس

با نهادهها و منابع دانشگاه ،افت کیفیت ستاندههای دانشگاه و

نارضایتی روزافاون مشتریان بهعنوان مسئله اصلی در این کار پژوهشی است .ازاینرو ،پژوهش

1. Brodke
2. Robinson
3.Yorkstone
4.Doman
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حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلیدی است که مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی
دانشگاه عالی دفاع ملی بر اسا

الاامات سازمان ناب چگونه است؟

مبانی نظری
 -پيشينه شناسی:

در دهه اخیر محققانی منجمله بالار و امیلیانی با کاربردی کردن و اشاعه مفهوم نابسازی در
محیط و بافت دانشگاهی مصتلف پرداختهاند .ازاینرو ،آنها با الهام از کتاب جونا و ووماک ،8اقدام
به کاربردی کردن الاامات سازمان ناب در سازمانهای خدماتی و بهویژه در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی

نمودهاند)Balzer, 2010( .
2

کام و مثیال ( )2885نشان دادند که روشهای نابسازی از طریق بازمهندسی فرآیندها بهعنوان
بهترین شیوه در آموزش عالی قابل کاربرد است .این شیوهها در چارچوب تالشهای مدیریت جامع
کیفیت در یک سازمان خدماتی محسوب میشوند.

()Comm, Mathaisel, 2005

هیس 4و بنجامین )2885( 3در پژوهشی با عنوان اجرای الاامات رویکرد ناب در درون دانشگاه،
فرصتهایی برای بهبود فرآیند و تغییر فرهنگی ،باهدف مروری بر توسعه تاریصی رویکرد ناب و
شناسایی فرصتهای مربوط برای کاربرد الاامات آن در درون موقعیت دانشگاهی ،این پژوهش را
انجام دادند .این تحقیق به بررسی کاربردهای الاامات سازمان ناب در موقعیت دانشگاهی و در
زمینههایی مانند ارائه برنامه درسی ،خدمات کس وکار ،مدیریت ثبتنام و پژوهش میپردازد .یافته-
های این مطالعه نشان داد که الاامات سازمان ناب در محیط دانشگاهی در زمینههایی همچون
تسهیل بهبود فرآیند ارائه برنامه درسی ،خدمات کس وکار و کمکی ،مدیریت پذیرش و ثبتنام و
پژوهش قابل کاربرد است .ارچه موانعی بر سر راه اجرای الاامات سازمان ناب در دانشگاه وجود
دارد اما نتایج آن درزمینه بهبود فرآیندها و تغییرات فرهنگی ایجادشده ارزشمند و قابلتوجه

است.

()Hess, Benjamin, 2015

فرانسیس )2883( 5در پژوهشی با عنوان ناب و سازمان یادایرنده در آموزش عالی ،بیان کرد که
مؤسسات آموزش عالی کانادایی در جستجوی ارتقای کارایی به علت کمبود بودجه و استرش
تدریس ،تحقیق و خدمات خود میباشند .به نظر میرسد این مؤسسات روششناسی ناب را
1. Jones & Womack
2. Comm and Mathaisel
3. Hess
4. Benjamin
5. Francis
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درنتیجه ااارشهای مصتلف سازمانهای دولتی و سالمت در سطح جهانی به کار بستهاند .به عقیده
محققان ،طرحهای نابسازی نیازمند سرمایهاذاری زیادی بصیوص درزمینه فرهنگ دارد .این
پیمایش ادبیات نظری ،ارتباطات میان ناب و یادایری سازمانی را برجسته ساخته و

تحقیق بر اسا

پیشنهاداتی در ارتباط بااینکه چگونه مؤسسات میتوانند طرحهای ناب را اجرایی و ارزیابی کنند،
ارائه کرده است.

()Francis, 2014

8

بالار و براک ( )2885در پژوهشی با عنوان آموزش عالی ناب ،موفقیتها ،چالشها و رها کردن
توان بالقوه ،باهدف فراهم نمودن شواهد از تجربیات و ادبیات نظری در باب تغییر و تحول سازمانی
برای اجرا و حفظ طرحهای آموزش عالی ناب طراحیشده برای منافع دانشگاه ،کارکنانش و افرادی
که به آن خدمت میکند ،پرداختهاند .یافتههای پژوهش بر اهمیت و روشهای ارزیابی و بهبود
آمادای سازمانی و ارتقای آااهی رهبری ،فهم و درک آموزش عالی ناب و برنامهریای استراتژیک
رهبری ناب و کمک ارفتن برای آموزش عالی ناب و تسهیل انتقال در سطح موسسه به آموزش
عالی ناب تأکید داشت.

()Balzer and Brodke 2015

رابینسون و یورکستون ( ،)2883با معرفی کاربرد سازمان ناب از طریق بازمهندسی فرآیندهای
آموزش عالی در دانشگاه سنت اندرو  2و ارائه مدل موسوم به سنت اندرو

با کاربست اصول

ناب ،فرآیندهای دانشگاه را باز مهندسی نمودند .براین اسا  ،اار بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه
با موفقیت اجرا شود نابسازی به بصشی از فرهنگ دانشگاه تبدیل و بهعنوان یک فلسفه کاربردی
فرآیندها در نظر ارفته میشود .آنها کسانی که در پروژه نابسازی دانشگاه مشارکت دارند را
افراد مناسبی معرفی مینمایند که بهطور مداوم به دنبال سادهترین فرآیند برای تأمین نیازهای
مشتری هستند .در این کار پژوهشی ،احترام به افراد و بهبود مستمر دو اصل بنیادین ناب در
دانشگاه است که سایر فعالیتها را در طول مدل متأثر مینماید .عالوه بر دو اصل بنیادین مدل
سنت اندرو

شامل ،پنج اصل اجرایی به حداکثر رساندن ارزش ،4درک کار بهعنوان یک فرآیند،3

ایجاد جریان روان ،5پاسخ به کشش 6و هدفاذاری برای کمال 8است.

(Womack, Jones and

)Roos, 1990

1. Brodke
2. The University of St Andrews
3. Maximise VALUE
4. Understand work as a PROCESS
5. Create smooth FLOW
6. Respond to PULL
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ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآيندهای آموزشی
رويکرد سازمانی ناب(مورد :دانشگاه عالی دفاع ملی)
 -مفهوم شناسی:

از چند دهه اخیر رویکردهای مصتلفی همانند مدیریت جامع کیفیت ،بهینهسازی فرآیندها،
بازمهندسی و بازطراحی فرآیندها و ...برای بهبود کیفیت اقدامات و فعالیت سازمانهای خدماتی
توسط متصییین معرفی و مورداستفاده قرارارفته است .رویکرد ناب نیا از اواخر دهه  8178بعد
از سیر دوران بسیار دشوار ابتدا در بنگاههای تولیدی و سپس بعد از حدود  28سال در سازمانهای
خدماتی و بهویژه در آموزش عالی مورداستفاده قرار ارفت.
سازمان ناب یک سیستم مدیریتی است که میتواند در هر سازمانی که رهبرانش نسبت به بهبود
مستمر جدی هستند ،استفاده شود .این رویکرد تمرکاش بر حل روزانه مسائل و بهبود فرآیندها به
شیوهای است که به ذینفعان کلیدی آسیبی نرساند .این امر مهمترین وجه تمایا این رویکرد با
سایر رویکردهای بهبود کیفیت است .ازاینرو ،بهبود مداوم فرآیندها و احترام به ذینفعان دو اصل
اساسی و پایهای رویکرد ناب است.

()Emiliani, 2015

بنابراین ،امروزه بهراحتی شاید نتوان چالشهای آموزش عالی را از طریق فعالیتهای صرفاً
فرسوده و معمول مانند کاهش بودجه ،2ادغام واحدهای عملیاتی و ستادی ،تعدیل هاینههای
خرید ،تقویت فناوری اطالعات و غیره حل نمود .ایناونه رویدادهای ناخوشایند و حاصل جمع
صفر 4به حل مسئله ،کارکنان را از هم دور ساخته و به بهبودهای اساسی و ماندااری که از سوی
ذینفعان مطالبه شده ،منجر نمیشود( .ابیلی ،نارنجیثانی ،مااری )88 :8415 ،بازمهندسی فرآیندهای
آموزشی دانشگاه با رویکرد سازمان ناب برخالف رویکردهای اشارهشده لاوماً با تأکید مجدانه بر
احترام بر افراد و ذینفعان منجر به رویداد خوشایند غیر حاصل جمع صفر 3برای همه مشارکت-
کننداان میشودد بنابراین ،این رویکرد شیوه جایگاین و مشصیی را برای مواجهه با چالش
فرآیندهای آموزشی در دانشگاه ارائه میکند.

بازمهندسی فرآیندها

5

دراذشته ،هنگامیکه محیط نسبتاً باثبات بود بیشتر سازمانها برای بهرهبرداری از فرصتهای
پیشآمده به تغییرهای تدریجی و اندک اکتفا میکردندد اما بااذشت زمان ،در سراسر دنیا سازمانها
1. Aim for PERFECTION
2.budget cutting
 .4برد  -باخت
 .3برد  -برد
5.Re-engineering processes
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دریافتهاند که تنها تغییرهای تدریجی راهگشای مشکالت کنونی آنان نیست و ااهی برای بقای
سازمان الزم است تغییرهایی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود .امروزه در
سراسر دنیا این تغییرهای انقالبی را بانام بازمهندسی میشناسندد بازمهندسی فرآیندها روندی است
که در آن وظیفههای فعلی سازمان جای خود را با فرآیندهای اصلی کس وکار عوض کرده و
سازمان از حالت وظیفهمحوری بهسوی فرآیندمحوری حرکت میکند .چونکه «فرآیندهای خوب و
مناس

به نتایج خوب و مناس

منجر و فرآیندهای بد و نامناس

میشود» )Emiliani, 2015( .همین امر موج

به نتایج بد و نامناس

منجر

سرعت بصشیدن به روند کس وکار و کاهش

هاینهها و درنتیجه رقابتیتر شدن سازمان میاردد.
در برخی از دیدااههای موجود درروش بازمهندسی فرآیندها اعتقاد بر این است که بازمهندسی
را نمیتوان با اامهای کوچک و محتاط به اجرا درآورد .این قضیه همان قضیه صفر یا یک است.
در این معنا ،بازمهندسی فرآیندها به این مفهوم نیست که آنچه را که از پیش وجود دارد ،ترمیم
ارددد بازمهندسی به معنی از نقطه صفر شروع کردن ،یعنی به کنار نهادن روشهای قدیمی و
افکندن نگاهی نو به کارها است .بهطورکلی دیدااههای بازمهندسی فرآیندها را میتوان در
چارچوب دو مکت
برخالف مکت

تندرو مایکل همر 8و مکت

محافظهکار داونپورت 2موردبررسی قرارداد.

تندرو همر که بهصورت رادیکالی اعتقاد به داراونی کلی و انقالبی سازمان داردد

داو نپورت بازمهندسی فرآیندها را در کنار سایر اباارها مانند مدیریت کیفیت جامع و  ...بهعنوان
یک اباار برای بهبود تدریجی فرآیندها معرفی میکند( .بحرینی)8415 ،
بر اسا

یافتههای تسیچریتایا )8117( 4اصول اصلی بازمهندسی فرآیندها ،آرمان محوری،3

تأکید بر فرآیندهای دارای ارزشافاوده ،5تغییر ریشهای فرآیند محوری ،6رقابتپذیری ،7بازنگری
در نحوه میرف مینابع و هیاینهها ،تأکید بر استرش کاربردهای فناوری اطالعات 1و تأکید بر
اصل بهبود مستمر فرآیندها 1است.

)(Tsichritzis, 1997

1. Michael Hammer
2. Davenport
3. Tsichritzis
4. Idealism
5. Value Added
6. The pivotal process
7. Competitive
8. Information Technology
9. Continuous improvement of processes
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ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآيندهای آموزشی
رويکرد سازمانی ناب(مورد :دانشگاه عالی دفاع ملی)

اصول سازمان ناب

8

اصول و روشهای سازمان ناب این امکان را ایجاد میکند که چارچوب هوشمندانه و اباار
موردنیازی فراهم نماید که بتواند تدریجاً کارایی آموزش عالی را توسعه دهد .در طول دو دههی
اذشته ،سازمانهای جهانی بهویژه یونسکو 2دیدااه «ناب» را بهعنوان یک سیستم با طراحی دقیق و
بسیار موفق برای تغییر و توسعهی سازمانی پذیرفتهاند که فرهنگسازمانی ،اصول راهنما و یک
تنظیم کاربردی از روشها و اباارها را ترکی

میکند )Balzer, 2010( .کاربست الاامات سازمان

ناب در دانشگاه ،نوید قابلتوجهی در جهت بهبود برای مشتریان است .این الاامات میتواند به
بهبود دانشگاهها و فرآیندهای آموزشی آنها در مسیری که هستند کمک کند .ذینفعان را به چیای
که انتظارشان رادارند ،برساند .در بازه زمانی کاهش منابع و زیادشدن تقاضا و مسئولیت و ارزش،
منجر به اثرب صشی شده و اهمیت دانشگاه به توسعه اقتیادی و کیفیت زندای بستگی دارد .اصول
و شیوههای سازمان ناب میتواند مدیریت ناب دانشگاهی را از طریق ناب نمودن فرآیندهای
آموزشی ،در باالترین سطح ایجاد کندد بنابراین ،رویکرد سازمان ناب دارای دو اصل اساسی و
حیاتی و پنج اصل اجرایی و عملیاتی است .برای استقرار سازمان ناب در سازمانها و یا ارتقاء
کیفیت و بهبود فرآیند سازمانها بهویژه سازمانهای خدماتی ازجمله آموزش عالی رعایت این
اصول اساسی و عملیاتی سازمان ناب ضروری استد بنابراین ،سیستم سازمان ناب بر پایه دو اصل
اساسی و حیاتی بناشده است .هر دوی این اصول برای کاربرد درست سازمان ناب و موفقیتش در
سازمانها ضروری استد که عبارتاند از« :اصل بهبود مستمر »4و «اصل احترام به افراد.»3
( )Balzer,2010اصل احترام به افراد ،از ابتدا به اشکال اونااون بصشی از مدیریت مترقی بوده
است )Emiliani, 2015( .زیرا پیشگامان مدیریت مترقی به این امر واقف بودند که اار به افراد
احترام نگذارند در فعالیتهای بهبود ،مشارکت نصواهند داشت و درنهایت بهبود کار خود را از
دست میدهندد بنابراین ،احترام به افراد ،بهبود مستمر را به دنبال دارد .شواهد تجربی فراوانی
حاکی از این موضوع است که بهبود مستمر لاوماً سب

احترام به افراد نمیشود .هرچند این

دیدااه معمول وجود دارد که در زمان کاهش هاینهها بهصورت کوتاهمدت توسط مدیریت

1.Principles of Lean Organization
 .2سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد
3.Continuous improvement
4.Respect for people
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سازمانها اصل بهبود مستمر ناقض اصل احترام به افراد است .بهعبارتدیگر با غفلت از احترام به
افراد ،سایرین بهواسطه نتایج مجموع صفر متضرر میشوند که اینیک اشتباه اساسی است( .ابیلی،
مااری ،نارنجیثانی)8415 ،
برای بهبود کیفیت فرآیندها در سازمانهای خدماتی و آموزش عالی با رویکرد سازمان ناب
عالوه بر اصول اساسی و رعایت مالحظات آن ،الزم است نابسازی فرآیندها در چارچوب اصول
اجرایی و عملیاتی سازمان ناب صورت ایرد .بر اسا

مطالعات و شواهد تجربی بالار و امیلیانی

( ،)2888بالار و براک ( ،)2885رابینسون و یورکستون ( )2883و همچنین امیلیانی ( )2885اصول
عملیاتی و اجرایی سازمان ناب بهصورت چرخه  VMFEP8شامل پنج اصل اجرایی زیر است.
اصل  )8شناسایی ارزش

2

نقطه مهم در آغاز استقرار آموزش عالی ناب تعیین ارزش از دید افراد ذینفع است .هدف
دانشگاه باید ایجاد آن ارزش باشد .اروههای ذینفع ،شامل دانشجویان فعلی و آتی ،اعضاء
هیئتعلمی ،دانشآموختگان ،کارفرمایانی که دانشآموختگان دانشگاه را بکار میایرند ،نماینداان
و قانوناذاران دولتی ،مؤسسات ارائهکننده مجوز و سایرین میباشند .اروههای ذینفع متفاوت ،به
شکلی متفاوت ارزش را تعریف میکنند .در دانشگاه هر اروه ذینفع باید بهعنوان یک شریک مهم
در تعیین ارزش تلقی اردد و مدیران دانشگاهها باید محیطهای چند میرفکننده خود را شناخته
به آن ارج نهاده و پاسصگو باشند (بالار.)2888،
اصل  )2ترسیم جریان ارزش

4

جریان ارزش مجموعهای از کلیه اعمال ضروری برای ارائه یک محیول یا خدمت معین می-
باشد .نکته مهم این است که ترسیم نقشه یک فرآیند مهم دانشگاهی ،فرصتی را برای دانشگاه
فراهم میسازد تا نشان دهد که برای کارکنان ارزش قائل است و جهت تقویت مهارتهای شغلی
و ایجاد انگیاه بیشتر و تأمین فرآیندهای شغلی سرمایهاذاری میکند( .همان)
اصل  )4ایجاد جریان

3

1. Identify value - Map The value Stream – Create flow – Establish Pull - Perfection
2. Define Value
3. Map the Value Stream
4. Create Flow
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ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآيندهای آموزشی
رويکرد سازمانی ناب(مورد :دانشگاه عالی دفاع ملی)

هنگامیکه ارزش بهطور دقیق تعیین میشود ،جریان ارزش یک محیول یا خدمت معین
نقشهبرداری میشود و اامهای پر اتالف حذف میشوند .اام بعدی به حرکت درآوردن اامهای
ارزشآفرینی است که باقیماندهاند .شواهد تجربی در بسیاری از سازمانهایی که این روش در آن
انجامشده حاکی از آن است که فرآیندها دارای  18تا  15درصد اتالف و  5تا  88درصد کار مفید
است که برای ذینفعان فرآیند ارزش ایجاد میکند)Liker, 2004( .
اصل  )3ایجاد کشش

8

کشش به معنای آن است که دانشگاه و نظام آموزشی در باالی جریان فرآیندهای آموزشی،
هیچ محیول و خدمتی را ارائه نکند ،مگر اینکه در پایین جریان ،ذینفعان آن را خواسته باشند.
)(Womack, Jones and Roos, 1990

اصل  )5پیگیری کمال

2

هنگامیکه سازمانها با تعیین درست ارزش ،شناسایی کل جریان ارزش و ایجاد اامهای
ارزشآفرین در راستای ایجاد حرکت پیوسته محیوالت یا خدمات معین مبادرت ورزند و اجازه
دهند مشتری ارزش را از آن بیرون کشد ،آنگاه اتفاق بسیار عجیبی روی میدهد .متیدیان
درمییابند که فرآیند کاهش میاان نیروی کار ،زمان ،فضا ،هاینه و اشتباهاتی که در حین ارائه یک
خدمت صورت میایرد ،فرآیندی پایانناپذیر است (همان).
باوجوداین ،کاربست اصول پنجاانه سازمان ناب چارچوبی برای ایجاد یک سازمان یا دانشگاه
کارآمد و مؤثر فراهم میکند .ناب اجازه میدهد تا با کشف ناکارآمدی در سازمان ارائه خدمات
ارزشآفرین به مشتریان بهبود یابد .این اصول باعث ایجاد جریان بهتر در فرآیندهای کاری و ایجاد
یک فرهنگ بهبود مستمر در سازمان یا دانشگاه میشود .با تمرین و بهکارایری اصول پنجاانه ،یک
سازمان میتواند رقابتی 4باقی بماند ،همواره ارائه خدمات ارزشآفرین را به ذینفعان بهبود داده و
هاینههای انجام فعالیتها را کاهش و سودآوری 3آنها را افاایش دهد.
جدول  :9الزامات سازمان ناب

5

الزامات سازمان ناب

1. Establish Pull
2. Pursue Perfection
3. competitive
4. profitability
5. https://theleanway.net/The-Five-Principles-of-Lean
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سازمان ناب يك رويکرد مبتنی بر اصل برد  -برد است که بر ارزشآفرينی برای مشتريان نهايی و حذف
اتالفها ،نوسانات و امور غیرعقالنی از طريق روش علمی تمرکز دارد.
 )8بهبود مستمر  )2احترام به افراد

اصول اساسی

 )8شناسایی ارزش  )2ترسیم جریان ارزش  )4ایجاد جریان

اصول اجرايی

 )3ایجاد کشش  )5تعقی

کمال

ارزشآفرینی برای مشتریان ،توازن /هماهنگی ،رشد پایدار و بلندمدت ،نوآوری

اهداف کلیدی

پنج s

8

کانبان

ااارش A3

کار استاندارد جیدوکا

شیوهها و ابزار

بهموقع بودن جلسات کایان
سیستم نگهداری جامع
نقشههای روند ارزش

زمان معیار

5

استرش کارکرد کیفیت

4

3

حفظ بهرهوری کلی

6

تحلیل کیفیت محیول

با توجه به مطال

2

ترسیم جریان ارزش

7

استفاده از اباار بیری در محیط
کار
مدیریت منابع و غیره

بیانشده ،میتوان افت الاامات سازمان ناب و جنبههای عملیاتی آن یعنی

دانشگاه ناب کموبیش در ادبیات نظری موردتوجه قرارارفته است و اصلیترین کاربرد آن ازنظر
محققین بهبود و اصالح مستمر فرآیندهای دانشگاهی است .برایناسا  ،با نابسازی فرآیندها از
طریق بازمهندسی فرآیندها ،بهبود در فرآیندهای مصتلف دانشگاه و مراکا آموزش عالی از قبیل
فرآیندهای اداری ،فرهنگی ،پژوهشی و بهویژه آموزشی انجام و همچنین هاینههای غیرضروری
دانشگاه کاهشیافته و موج
کارایی فرآیندها موج

ارتقاء کارایی منابع و درونداد در دانشگاه میشود و در پی آن ،بهبود

برآورده شدن بیشتر و بهتر ارزشهای مدنظر ذینفعان اصلی و مشتریان

دانشگاه میشود.
1.sort – straighten – shine - Standardize - sustain
 Kanban .2روشی برای مدیریت کاردانشی با تأکید بر تحویل بهموقع بدون تحمیل کار اضافی برای اعضای تیم میباشد.
 .3جیدوکا ( )jidokaبه همراه بهموقع بودن علل مسائل و مشکالت را برجسته میسازد زیرا باوجود یک مشکل یا مسئله کار
بالفاصله متوقف میشود .این امر به بهبود فرایند از طریق حذف علل واقعی نقصها میانجامد.
 .4زمان معیار ( )takt timeعبارت است از زمان ورد نیاز برای تکمیل محصول نهایی بهگونهای که تقاضای مشتری برآورده
شود.
5. Percent loading chart
6.policy deployment
7.value stream map
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در این کار پژوهشی که در ذیل بهصورت مشروح اشاره میشود ،ضمن شناسایی و میاحبه با
خبراان و مطلعین کلیدی در دانشگاه عالی دفاع ملی ،با شناسایی فرآیندهای آموزشی دانشگاه و
رعایت اصول اولیه و اجرایی سازمان ناب ،مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه
ارائه میشود .انتظار میرود با کاربست مدل ارائهشده و حذف اتالفهای فرآیندی در بصش
فرآیندهای آموزشی در دانشگاهِ هدف تحقیق و یا مراکا آموزش عالی قابلتعمیم و همچنین تسهیل
فرآیندهای اشارهشده ،کیفیت ستاندههای دانشگاه را ارتقاء دهد.
روششناسی
پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و ازنظر اردآوری دادهها از نوع
پژوهشهای کیفی است .در رویکرد کیفی ،افراد ،ادراک آنها ،معانی و شناخت آنها بهعنوان منبع
اولیه دادهها تلقی میشود( .بازراان )8418 ،و ازآنجاییکه در این پژوهش محقق قید دارد
بهواسطه میاحبه با خبراان علمی و اجرایی ،فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندهای مربوط به مدل
فرآیندهای آموزشی دانشگاه را مبتنی بر الاامات سازمان ناب برای بازمهندسی شناسایی و کشف
نماید ،استفاده از رویکرد کیفی قابل توجیه استد بنابراین ،در تحقیق حاضر ،جهت شناسایی
فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندهای مربوط به مدل بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه بر اسا
الاامات سازمان ناب از میاحبههای نیمه ساختاریافته با خبراان دانشگاهی و اجرایی مؤسسات
آموزش عالی استفادهشده است .دلیل استفاده از میاحبه نیمه ساختاریافته این است که عالوه بر
آنکه امکان تبادل نظرات و تفکر وجود دارد ،میتوان بحث و موضوع میاحبه را در جهت دستیابی
به اهداف پژوهش هدایت نمود .بهطورکلی ،این پژوهش در چهار مرحلهد  )8مطالعه مبانی نظری
پژوهشد  )2میاحبه با خبراان و مسئوالن اجرایید  )4تحلیل و کداذاری میاحبهها و )3
شناسایی و فهرست مؤلفههای مدل بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه بر اسا

الاامات

سازمانی ناب صورت ارفته است.
قلمرو تحقیق در این پژوهش شامل تمامی خبراان علمی و دانشگاهی است که با استفاده از
روش نمونهایری غیر احتمالی و هدفمند افرادی که آااهی و دانش بیشتری نسبت به موضوع
پژوهش داشتهاند ،شناسایی و انتصاب اردیدهاند .خبراان مورد میاحبه در دو اروه خبراان
دانشگاهی و خبراان اجرایی تقسیم و برای اردآوری دادههای کیفی در نظر ارفتهشدهاند .معیار و
شاخصهای انتصاب در بصش خبراان دانشگاهی عواملی مانند تصیص و مدرک دانشگاهی عضو
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هیئتعلمی ،با اولویت مدیریت آموزش عالی ،مدیریت آموزشی و سایر مدارک باسابقه کار در
دانشگاهها و مراکا آموزش عالی ،متصیص و صاح

آثار درزمینه بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه،

مدیریت و رهبری ناب ،سازمان ناب ،ارزیابی و ارزشیابی کیفیت آموزش عالی ،تجربه مدیریت و
رهبری در سطوح مصتلف آموزش عالی (مدیر اروه تا رئیس دانشگاه) و آشنا به فرآیندهای
آموزشی دانشگاه و چاپ مقالههای مرتبط با موضوع پژوهش ،راهنمایی رساله دکتری و ارشد
دانشجویان درزمینه موضوع پژوهش بوده است .همچنین در بصش خبراان اجرایی شاخصهایی
مانند تیدی پستهای کلیدی مرتبط با فرآیندهای آموزشی دانشگاه ،دانشکده و حوزه ستادی در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده است .با توجه به سطح اشباع یافتهها در این پژوهش با 82
نفر از خبراان دانشگاهی و  6نفر از خبراان اجرایی میاحبههای عمیق هدفمند به عمل آمدد به این
صورت که پس از میاحبه محقق با رسیدن به این درک که نتایج میاحبهها تکراری و فاقد
اطالعات جدید است ،تیمیم به اتمام دادن به فرآیند اردآوری دادهها بهوسیله میاحبه نمود .برای
اطمینان از روایی پژوهش ،از بررسی توسط اعضاء میاحبهشونده و روش چند سویهنگری منابع
دادهها (اعضای هیئتعلمی و مدیران اجرایی مرتبط با حوزه فرآیندهای آموزشی) استفاده و برای
محاسبه پایایی کداذاریهای انجامشده ،از روشهای پایایی باز آزمون و پایایی توافق درون
موضوعی (توافق بین دو کداذار) استفادهشده است که ضری

پایایی بهدستآمده به ترتی

 ./11و

 ./12محاسبه اردیده است.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
بهمنظور پاسخدهی به سیؤال مطیرحشیده در خییوص شناسیایی مؤلفیههیای میدل مفهیومی
بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه بر اسا

الاامات سیازمان نیاب و تحلییل دادههیای کیفیی

(متون میاحبه) ،محقق از تکنیک تحلیل مضمون (تم) استفاده نمودد بیه ایین صیورت کیه پیس از
اردآوری دادههای کیفی و پیادهسازی محتوای میاحبهها ،بهمنظور سازماندهی و دستیابی به مؤلفه-
ها (فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی دانشگاه) متون میاحبهها بهصورت کداذاری باز و محوری
مورد تحلیل قرارارفته است .در راستای اکتشاف سازوکارهای موردنظر تعداد  114کد شناسیایی و
کدهای مشابه در یک طبقه منظور و درنهایت برای هر طبقه عنوانی که نمایانگر کل کیدهای همیان
طبقه باشد ،انتصاب اردیدهاند .در جدول ذیل با توجه به اهمیت چگونگی دستیابی بیه مقولیههیای

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس

ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآيندهای آموزشی

467

رويکرد سازمانی ناب(مورد :دانشگاه عالی دفاع ملی)

اصلی مؤثر در دستیابی به مؤلفهها (فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی دانشگاه) ،به چنید نمونیه از
ااارههای کالمی ،کدهای اولیه (مفاهیم) و مقوالت شناساییشده اشارهشده است.
جدول  :2نمونه کداذاری باز و محوری برای شناسایی مؤلفههای اولیه مدل

م ،8م ،2م ،5م ،6م،1

م ،8م ،2م ،5م ،6م ،1م ،88م،82

م ،84م ،83م ،85م ،86م ،87م81

ادغام و بازنگری زیرفرآیندهای مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیهی با نیازسنجی ،تقدم
فرآیند تدوین برنامه کالن نسبت به فرآیند توسعه آموزشی ،ضرورت توجه به سند آمایش
آموزش عالی در توسعه کمی ،مطالعات امکانسنجی بر اسا ظرفیتهای موجود در دانشگاه
و تهیه طرح توجیهی جاو طرح نیازسنجی ،بازخورد بر اسا اصول اجرایی ناب ،اام اول
مطالعات اولیه و مرور خطمشیها بر اسا برنامه کالن ،تکرار و ادامه برای بهبود مستمر
فرآیندها.
سنجش اثربصشی و کارایی برنامه درسی ،ادغام زیرفرآیند اعتباربصشی به ماده درسی با
ارزشیابی برنامه درسی ،بازخورد بر اسا الاامات سازمان ناب در هر فرآیند ،اضافه نمودن
واژه بر اسا برنامه کالن به ابتدای زیر فرآیند یکم ،تبدیل تعیین استاندارد به رعایت
استاندارد بر اسا برنامه کالن ،تبدیل اعتباربصشی به اعتبارسنجی ،بازنگری برنامه درسی در
بازههای مشصص ،حذف زیرفرآیند تعیین استانداردهای آموزش ،انتقال تعیین جهتدهی
ارزشی ،اهداف و تعیین استانداردها به فرآیند تدوین برنامه کالن ،اضافه شدن تعیین سیالبس
برنامه درسی قبل از اجرای برنامه درسی ،تبدیل عنوان فرآیند به تدوین و بازنگری برنامه
درسی ،بازخورد ایری بر اسا اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب ،آمادهسازی رئو
برنامه بر اسا اهداف و برنامه کالن دانشگاه بهعنوان اولین اام.

م ،88م ،82م ،84م،83

کدها (مفاهیم شناساییشده)

م ،85م ،86م ،87م81

خبراان

جدول :4نمونه کداذاری باز و محوری برای شناسایی مؤلفههای ثانویه مدل
فرآیندها
ی

تدوین و بازنگری

توسعه آموزشی

م ،8م ،2م ،5م ،6م ،1م ،88م،82

درسی،6
برنامه ،م ،5م
م ،8م2

 )2انتصاب و سازماندهی محتوا
 )4طرحریای عناصر برنامهریای
 )3برنامهریای عناصر برنامه درسی
 )5اجرای برنامه درسی

م ،1م ،88م،82

 )8آمادهسازی رئو

برنامه بر اسا

اهداف و رعایت استانداردهای برنامه کالن دانشگاه

م ،84م ،83م،85

 )8مطالعات اولیه و مرور خطمشیها بر اسا برنامه کالن دانشگاه
 )2تهیه طرح نیازسنجی شاملد مطالعات امکانسنجی بر اسا ظرفیتهای موجود
در دانشگاه و طرح توجیهی ایجاد رشته/ارایشهای جدید
 )4درخواست صدور مجوز ایجاد رشته/ارایشهای جدید
 )3دریافت مجوز ایجاد رشته/ارایشهای جدید
 )5راهاندازی و ایجاد رشته/ارایشهای جدید
 )6ارزیابی اثربصشی رشته/ارایشهای ایجادشده در بازه مشصص
 )7بازخورد ایری بر اسا اصول اجرایی سازمان ناب

م ،86م ،87م81

آموزشی

م ،84م ،83م ،85م ،86م،87

میاحبه

م81

مفاهیم و مؤلفهها (مقولههای ثانویه)

کدهای
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 )6اعتبارسنجی و بازنگری برنامه درسی در بازههای مشصص زمانی
 )7بازخورد ایری بر اسا اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب

یافتهها نشان داد ،شناسایی مؤلفههای آموزشی (فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندها) برای ترسیم
مدل مفهومی پژوهش الاامی است و بر اسا جمعبندی نظر پاسخدهنداان ،فرآیندهای آموزشی
دانشگاه به ترتی اولویت ،شامل فرآیندهای تدوین برنامه کالن آموزشی دانشگاه ،توسعه آموزشی،
تدوین و بازنگری برنامه درسی ،شناسایی ،جذب ،ااینش ،پذیرش و ثبتنام دانشجویان ،یاددهی و

یادایری ،نظارت و تضمین کیفیت یاددهی/یادایری و فرآیند دانشآموختگی و ارتباط با دانش-

آموختگان است .ازنظر پاسخدهنداان مدل ترسیمی باید بهصورت فرآیندی و برای هر فرآیند
زیرفرآیندهای مرتبط شناسایی و در مدل مشصص شوند .هرکدام از زیر فرآیندها متناس با اصول
اجرایی سازمان ناب اتالفهای کاری موجود در سیستم شناسایی و برای ورود به فرآیند بعدی بر
آن اسا  ،بازخورد ارفته و بازمهندسی شوند.
بنابراین ،طبق نظر خبراان ،اولین فرآیند آموزشی برای بازمهندسی مبتنی بر رویکرد سازمانی
ناب ،فرآیند تدوين برنامه کالن آموزشی دانشگاه است .بررسی و شناسایی متصییین آشنا به
فرآیندهای آموزشی ازنظر تجربه و دارای توان علمی ،تشکیل کاراروههای ویژه خبراان و
متصییین ،تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی شاملد پیشبینی اعتبارات بودجهای ،زمانبندی ،تیم اجرا،
ساختار اجرایی برنامه ،وظایف و مسئولیت و  ، ...تیوی

برنامه کالن و دریافت تأییدیههای الزم،

پایش ساالنه شاخصهای مندرج در برنامه بهمنظور اطالع از روند دستیابی به اهداف تعیینشده،
بهروزرسانی برنامه کالن در بازههای مشصص بر اسا تغییر نیازها ،بازخورد ایری بر اسا
اصول اجرایی سازمان ناب زیرفرآیندهای شناساییشده برای فرآیند تدوین برنامه کالن آموزشی
دانشگاه هستند .توسعه آموزشی دومین فرآیند آموزشی است که زیرفرآیندهای ،مطالعات اولیه و
مرور خطمشیها بر اسا

برنامه کالن دانشگاه ،تهیه طرح نیازسنجی شاملد مطالعات امکانسنجی

بر اسا ظرفیتهای موجود در دانشگاه و طرح توجیهی ایجاد رشته/ارایشهای جدید،
درخواست صدور مجوز ایجاد رشته/ارایشهای جدید ،دریافت مجوز ایجاد رشته/ارایشهای
جدید ،راهاندازی و ایجاد رشته/ارایشهای جدید ،ارزیابی اثربصشی رشته/ارایشهای ایجادشده
در بازه مشصص ،بازخورد ایری بر اسا

اصول اجرایی سازمان ناب برای این فرآیند ازنظر

خبراان احیاء اردید .فرآیند تدوين و بازنگری برنامه درسی با زیرفرآیندهاید آمادهسازی
رئو

برنامه بر اسا

اهداف و رعایت استانداردهای برنامه جامع دانشگاه ،انتصاب و سازماندهی

محتوا ،تدوین مؤلفهها و عناصر برنامهریای ،برنامهریای عناصر برنامه درسی ،اجرای برنامه درسی،

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس

ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآيندهای آموزشی

461

رويکرد سازمانی ناب(مورد :دانشگاه عالی دفاع ملی)

اعتبارسنجی و بازنگری برنامه درسی در بازههای مشصص زمانی و بازخورد ایری بر اسا

اصول اجرایی

و الاامات سازمان ناب سومین فرآیند شناساییشده از طریق خبراان است .فرآیند شناسايی ،جذب،
گزينش ،پذيرش ،ورود و ثبتنام دانشجو با زیرفرآیندهاید فراخوان ،جذب و ااینش دانشجو ،تهیه تقویم
آموزشی کلی و ترمیک ،ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاه ،توجیه و معرفی دانشگاه به دانشجویان و
براااری جلسه معارفه ،ارجاع دانشجو به سامانه آموزشی دانشگاه برای ثبتنام و الیاق مدارک درخواستی
دانشگاه ،ثبتنام ،تصییص شماره و صدور کارت دانشجویی ،ثبتنام ترمیک ،انتصاب واحد و معرفی
دانشجو به اروه آموزشی تصییی ،انجام اقدامات الزم برای دریافت تأییدیههای تحییلی مقاطع قبلی
دانشجو بهصورت سیستماتیک و بازخورد ایری بر اسا اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب چهارمین
فرآیند و ياددهی /يادگیری با زیرفرآیندهاید ثبت و برنامهریای درو

توسط اروه آموزشی ،انتصاب

در  /واحد توسط دانشجویان ،انجام زمانبندی آموزش هفتگی و برنامه امتحانات پایانترم توسط اروه
آموزشی ،بررسی وضعیت کال ها ازلحاظ وسایل و تجهیاات آموزشی و کمکآموزشی ،نظارت بر تشکیل
کال های برنامهریایشده در طول نیمسال تحییلی و دریافت لیست نمرات دانشجویان ،انجام امور
مربوط به اصالح نمرات ،ثبت در سوابق دانشجو و ااارش عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط به قرارداد
اساتید برای پرداخت آموزانه و ثبت در سوابق آموزش توسط اروه آموزشی و بازخورد ایری بر اسا
اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب بهعنوان پنجمین فرآیند ازنظر خبراان شناسایی اردید .نظارت و
تضمین کیفیت فرآیندهای یاددهی و یادایری با زیرفرآیندهاید بهسازی و تضمین کیفیت فعالیتهای
آموزشی و قوانین مربوطه ،بهسازی درو و توانمندسازی استادان بهصورت ترمی بر اسا نظرسنجی از
دانشجویان قبل از براااری آزمون پایانترم ،توانمندسازی استادان از طریق نظرسنجی از استادان همکار و
اروه آموزشی مربوط ،بهسازی برنامه درسی و سرفیلهای آموزشی از طریق بررسی مداوم محتوای
آموزش در جهت بهبود مستمر فرآیندهای آموزش ،ااارش عملکرد اعضاء هیئتعلمی به آنان برای
توانمندسازی و نهادهای مرتبط ،دریافت و بررسی دیدااههای دانشآموختگان از طریق برقراری ارتباط
مستمر با آنان و بازخورد ایری بر اسا اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب ششمین فرآیند آموزشی
ازنظر خبراان و دانشآموختگی و ارتباط با دانشآموختگان و جامعه با زیرفرآیندهاید تهیه و نی
چکلیست دانشآموختگی و روندنمای دانشآموختگی در تابلو و در معرض دید دانشآموختگان و
دانشجویان ،ارائه ملاومات دانشآموختگی از طریق دانشکده به آموزش ،انجام امور مربوط به تسویهحساب
دانشآموختگی ،انجام امور مربوط به صدور اواهینامه پایان تحییالت ،انجام امور مربوط به صدور اصل
دانشنامه و اواهینامههای تحییلی و صدور ریانمرات کلی ،ارتباط با دانشجویان از طریق لینک کانون
دانشآموختگان در سامانه دانشگاه ،ارائه خدمات کتابصانهای ،ارائه خدمات پست الکترونیک دانشگاه به
دانشآموختگان ،فراخوان در مناسبتها و همایشها و نشستهای علمی و تصییی و پیگیری امور مربوط
به دانشآموختگان برای ارزیابی اثربصشی آموزشهای دانشگاهی در جهت خود اصالحی فرآیندهای
آموزشی دانشگاه از طریق ارتباط با جامعه و بیرون دانشگاه و بازخورد ایری بر اسا اصول اجرایی و
الاامات سازمان ناب هفتمین و آخرین فرآیند از دیدااه خبراان شناسایی شد.
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برایناسا  ،در شکل صفحه زیر مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه بر اسا
الاامات سازمان ناب شامل فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندهای آموزشی ارائه اردیده است.

نتيجهگيری و پيشنهاد

شکل :8مدل مفهومی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس

ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآيندهای آموزشی
رويکرد سازمانی ناب(مورد :دانشگاه عالی دفاع ملی)

الف -نتيجهگيری:
رشد روزافاون مسائل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظیر وجود وظیفهارایی در
فعالیتها و فاصله از فرآیندارایی ،وجود فرآیندهای زائد و اضافی منجر به افاایش هاینهها به
فراخور ارتقاء کیفیت ستاندههای آموزشی دانشگاه ،ناکارا بودن میرف منابع در دانشگاه ،فقدان
بهکارایری ایده و ایدهپردازی در فرآیندهای دانشگاهی ،فقدان ایجاد ارزش از دید مشتریان،
استفاده از روش دستهای و صف بهجای روش جریان ،عمیقتر شدن شکاف میان هاینه و ارزش،
استفاده نامتناس

از پول و فضا ،زمان ،مواد ،افراد ،تجهیاات بیشتر و بهاصطالح رفتار غیرعقالنی

ازجمله موارد مدیریت سنتی در برخی از دانشگاهها است که الزم است با استفاده از روشهای
نوین مدیریتی و رویکردهای بهبود کیفیت برای فائق آمدن به مسائل دانشگاه چارهجویی شوند.
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مفهومی برای بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه بر
اسا

الاامات سازمان ناب در دانشگاه عالی دفاع ملی صورت ارفته است .یافتههای بهدستآمده

نشان داد ،فرآیندهای آموزشی اصلی دانشگاه شامل تعداد هفت ( )7فرآیند تدوین برنامه جامع
دانشگاه ،فرآیند توسعه آموزشی ،فرآیند تدوین و بازنگری برنامه درسی ،فرآیند شناسایی ،جذب،
ااینش ،پذیرش و ثبتنام دانشجویان ،فرآیند یاددهی و یادایری ،فرآیند نظارت و تضمین کیفیت
فرآیندهای یاددهی/یادایری در دانشگاه و فرآیند دانشآموختگی و ارتباط با دانشآموختگان است
که به ترتی

اهمیت و اولویت به همراه تعداد چهلوسه ( )34زیرفرآیند آموزشی برای بازمهندسی

مبتنی بر رویکرد سازمانی ناب فهرست و ارائه اردیده است.
تحلیل این یافتهها نشاندهنده آن است که موارد هدر رفت و اتالفهای غیر ارزشآفرین
بسیاری در فرآیندهای آموزشی دانشگاه وجود دارد که زیرفرآیندهای غیرضروری و زائد ،ارائه
موارد و آموزشهای بدون ارزشآفرین برای متقاضی ،ستانده مازاد ،توقف و انتظار بدون مورد در
فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی ،فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی ناقص ،بصشی از اتالفهای
کاری ،نوسانات و امور غیرعقالنی میباشند که با شناسایی جریان ارزش از دید متقاضیان دانشگاه
و بازمهندسی فرآیندها و زیرفرآیندهای احیاء شده از طریق کاربست اصول حیاتی و عملیاتی
سازمان ناب موج

ارتقاء کیفیت ستاندههای دانشگاه از طریق بهبود مستمر فرآیندها و رضایت

ذینفعان دانشگاه میشوند .برایناسا  ،الزم است بهصورت فرآیندی اتالفها و موارد غیر
ارزشآفرین از دید ذینفعان دانشگاه در هر یک از فرآیندها  /زیرفرآیندها شناسایی و بهطورکلی
در جهت ارتقاء کیفیت بروندادها و ستاندههای دانشگاه بهصورت مستمر و با مشارکت کارکنان این
موضوع مورد بازبینی و اصالح قرار ایرد.
ب -پيشنهادها:
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مدل پیشنهادی این تحقیق برای دانشگاه منجر به توسعه پایدار سازمانی ،بهبیود فرهنیگ تعهید
مستمر به حیذف ضیایعات و انتظارهیای غیرضیروری ذینفعیان ،افیاایش بهیرهوری و اثربصشیی
فرآیندهای آموزشی دانشگاه ،توسعه شایستگیها و ارتقاء کیفیت ستاندهها ،کوتاه شدن زمان برخیی
فرآیندهای طوالنی ،تسهیل امور جاری و کارها ،تلقی کارکنان بهعنوان منابع ارزشآفیرین سیازمانی
و مشارکت حداکثری آنان برای حل مسائل در جلسیات بهبیود مسیتمر و بیا رفتارهیای منجیر بیه
ارزشافاوده ،تسهیل اردش اطالعات ،ثبات بصشی به موضوع امنیت شیغلی کارکنیان و خشینودی
آنان ،کوچکسازی شکاف هاینه و ارزش در سازمان با ارائه ایدههای کارا و مناس برای ذینفعان
دانشگاه (نظیر دانشجویان ،اعضاء هیئت علمی ،کارکنان ،کارفرماییان ،دانیشآموختگیان و سیایرین)
خواهد شد.
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